
Решения от заседание на НС на 25.03.2020 (Протокол № 16) 

1. НС избра проф. Андрей Чорбанов за Ръководител на Департамент по имунология. 

2. НС гласува състава на научно жури за нуждите на Департамент по „Обща 

микробиология“, лаборатория „Клетъчна микробиология“ - 4.3. Биологически науки 

(Микробиология) 

проф. Пенка Петрова, дбн  

проф. д-р Венета Грудева (пенсионер) 

проф. Маргарита Камбурова, дбн 

проф. д-р Петя Христова – р-л на Катедра Обща и промишлена микробиология, БФ, СУ 

проф. Светла Данова, дбн  

доц. д-р Златка Алексиева 

доц. д-р Веселина Москова-Думанова–Катедра Цитология, хистология и ембриология, БФ, 

СУ 

доц. д-р Радослав Абрашев – резервен член 

доц. д-р Катя Георгиева, ИБЕИ – БАН - резервен член 

3. НС гласува състава на научно жури за доцент за нуждите на Департамент Биотехнология, 

лаборатория „Метаболомика” – 5.11. Биотехнологии (технология на биологично-активните 

вещества) – одобрена е смяната на проф. Страхил Берков с проф. Калоян Петров. 

доц. д-р Златка Алексиева 

проф. дтн Алберт Кръстанов – кат. Биотехнология, УХТ, Пловдив 

доц. д-р Людмила Кабаиванова -Миланова 

проф. дфн Илияна Йонкова – кат. Фармакогнозия, Медицински университет, София 

проф. д-р Антоанета Трендафилова-Савкова – лаб. Химия на природните вещества, 

ИОХЦФ, БАН 

проф. дн Калоян Петров – Институт по инженерна химия, БАН 

проф. д-р Петко Денев – лаб. Биологично-активни вещества, ИОХЦФ, БАН 

доц. д-р Екатерина Крумова – резервен член 

доц. д-р Милена Николова, отдел Растително и гъбно разнообразие и ресурси, ИБЕИ – БАН 

- резервен член 



4. НС гласува състава на научно жури за главен асистент, за нуждите на Департамент 

Биотехнология, лаборатория „Метаболомика” – 5.11. Биотехнологии (технология на 

биологично-активните вещества) 

проф. Светла Трифонова Данова, дбн 

проф. д-р Велизар Гочев – биотехнолог, ПУ, Пловдив 

доц. д-р Екатерина Цанкова Крумова  

проф. д-р Ангел Ангелов – биотехнолог, УХТ, Пловдив 

доц. д-р Петя Асенова Димитрова УХТ, Пловдив 

доц. д-р Виолета Вълчева Русева - резервен член 

проф. д-р Милена Попова, ИОХЦФ, БАН - резервен член 

5. НС гласува състава на научно жури за главен асистент, за нуждите на Департамент 

Биотехнология, лаборатория „Биоремедиация и биогорива” – 4.3. Биологически науки 

(Микробиология).  

проф. дн Пенка Петрова 

проф. дтн Венко Бешков – Институт по инженерна химия, БАН 

доц. д-р Златка Алексиева  

проф. д-р Драгомир Янков - Институт по инженерна химия 

доц. д-р Людмила Кабаиванова Миланова 

доц. д-р доц. д-р Екатерина Крумова - резервен член 

проф. Валентин Ненов, Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Бургас – резервен член 

6. НС отлага обсъждането и приемането на промените в Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ в Институт по микробиология „Стефан Ангелов”, БАН, за следващо заседание, 

след като Комисията прегледа новопостъпилите предложения и мнения и представи 

коригираният Проект. 

7. НС отхвърля удължаването на трудовия договор на доц. Александър Крумов. 

8. НС одобри издаването на удостоверение за признаване на придобита научна степен в 

чужбина на д-р Милена Лесева. 

9. НС одобри обявяването на конкурси за академични длъжности доцент за нуждите на 

Департамент Обща микробиология, лаборатория "Екстремофилни микроорганизми " - по 

4.3. Биологически науки и за главен асистент за нуждите на Департамент Обща 



микробиология, лаборатория "Микробна биохимия" - по 4.3.Биологически науки 

(Миробиология). 
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